ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ
Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՅԱՏՈՒԿ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ
«Վասնզի մեզի մանուկ մը ծնաւ, մեզի որդի մը տրուեցաւ եւ
իշխանութիւնը անոր ուսին վրայ պիտի ըլլայ: Անոր անունը պիտի կոչուի
Սքանչելի, Խորհրդակից, Հզօր Աստուած, Յաւիտենականութեան Հայր,
Խաղաղութեան Իշխան» (Եսայեայ 9:6):
Երկուշաբթի 6 Յունուար, 2014-ին, առաւօտեան ժամը՝ 10:00-ին, Հայ
Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիին համար եղաւ այն յատուկ օրը, որուն
համար մեր խորին շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը կը
բարձրացնենք առ Աստուած: Եկեղեցիիս մեծ ընտանիքը, եկեղեցիին
հովիւին՝ Համայնքապետ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի առաջնորդութեամբ, մասնակցութեամբ՝ կիրակնօրեայ դպրոցի, պատանիասպետներու,
Ք.Ջ.
երիտասարդաց
խումբերու
եւ
Ազգային
Պաշտպանութեան Ներկայացուցիչներու տօնեցին Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Ս. Ծնունդը, ցոյց տալով իբրեւ ազգեր՝ մեր կենցաղի, լեզուական եւ
մշակոյթի տարբերութիւններով հանդերձ, իրար քով համախմբուելու եւ
մէկտեղելու ուժականութիւնը: Հետեւաբար, Ծնունդի պատգամին եւ
կեդրոնական տուեալին քով բոլորս կը շրջինք ու կը համախմբուինք
իբրեւ Աստուծոյ ստեղծագործութիւնները:
Պաշտամունքը սկսաւ Տիար Սամուէլ Մնչէրեանի ծննդեան յատուկ
երգերու առաջնորդութեամբ եւ աղօթքով: Ապա Հայ Աւետարանական
«Արմիս» երաժշտանոցի աշակերտներ ներկայացուցին Ս. Ծննդեան
երաժշտական

կտորներ,

խմբավարութեամբ

եւ

դաշնակի

ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Շողակաթ Աբարդեան-Սելիմեանի:
«Արմիս»
կատարեց

երաժշտանոցի

կատարումէն

բարեմաղթութիւններ

ետք

արաբերէն

Վեր.

Համայնքապետը

լեզուով,

Ս.

Ծննդեան

օրհնեալ շրջանին մէջ, յատկապէս՝ մտաբերելով համայն մարդկութեան
պատճառուած անարդարութիւնները ընդհանրապէս եւ Սուրիական
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հայրենիքին

մասնաւորաբար

եւ

մաղթեց

օրհնութիւններով լեցուն օրեր:

2

բարօր

եւ

երկնային

Աստուծոյ խօսքին պատգամը մատուց Վեր. Յարութիւն Սելիմեան,
հիմնուելով՝ (Ղուկաս 2:1-20): Վերապատուելին նշեց, թէ՝ Տէր Յիսուս
Քրիստոսի Ծննդեան Տօնը արտակարգ ուրախութիւն կը պատճառէ
իւրաքանչիւրին կեանքին մէջ, որովհետեւ այդ ուրախութիւնը կը
տարբերուի այլ ուրախութիւններէ: Մարդիկ կ՛ունենան արտասովոր
այնպիսի իրավիճակ, որ իւրաքանչիւր անձ կ՛անջատուի իր առօրեայէն,
մտահոգութիւններէն ու դժուարութիւններէն ու նոր բան կը ներթափանցէ
մարդուն ընդհանուր մտածողութեան, հոգիին ու ներաշխարհին մէջ: Տէր
Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեան խորհուրդը կարելի է հասկնալ ու ըմբռնել,
միայն այն ատեն երբ մարդ կ՛արտօնէ Աստուծոյ, որ իր մէջ կատարէ Իր
հսկայական հրաշագործութիւնները:
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Վերապատուելին իր խօսքին ընդմէջէն շեշտեց,

թէ՝ Տէր Յիսուս

Քրիստոսի Ծննդեան խորհուրդի յայտարարութիւնը կատարուեցաւ
հովիւներուն, որոնք հօտերու վրայ հսկողութիւն կ՛ընէին. «Այն տեղը
հովիւներ կային դաշտին մէջ կեցած, որոնք իրենց հօտերուն գիշերուան
պահպանութիւնը կ՛ընէին» Ղուկաս 2: : Ան ըսաւ. «Եթէ Հովիւներուն
հսկողութիւնը կարեւորագոյն դերակատարութիւնն է արձանագրուած
Ծննդեան պատմութեան մէջ, մենք գիտակցելու ենք թէ՝ ընդհանրապէս
իբրեւ հօտ մենք ունինք հովիւ՝ Տէր Յիսուս Քրիստոս, որ մնայուն
հսկողութեան վրայ է: Տէր Յիսուս այն հովիւն է, որ կը հովուէ ամբողջ
մարդկութիւնը եւ ոչ հատուածական անձնաւորութիւններ: Տէրոջը
փառքը մեր վրայ կ՛իջնէ ու մեր բոլորտիքը կը շրջապատէ երբ
հովիւներուն նման մենք ընդունակ սիրտ, հոգի եւ ըմբռնողութիւն
կ՛ունենանք Ծննդեան յարմարագոյն պատգամը ստանալու»:
Ան անդրադարձաւ, թէ՝ Ծննդեան պատմութեան մէջ երկինքը իր ամէնէն
թանկագին բանն էր որ տուաւ: Երկինքէն դուրս եկաւ սէր մը, որ բոլոր
մարդկային պատմութեան մէջ չէր արտայայտուած: Սէր մը, որ
մարդկութեան համար հաճութիւն պիտի պատճառէր: Հովիւները կրցան
ստանալ այդ սէրը, որովհետեւ անոնք արժանի էին այդ սիրոյն
ընդունակութեան մէջ: Աստուծոյ սիրոյն պատգամը մարդուն չհասնիր
երբ իր էութեան ու կազմուածքին մէջ ըլլան խաբէութիւններ: Մարդը
ըլլալու է մաքուր, զուլալ, կարգաւորուած: Իր ուղղութիւնը Աստուծոյ հետ
մշակուածութեան

մէջ ըլլալու է, որպէսզի սիրոյ պատգամն ու

տուուչութիւնը մարդուն կողմէն ընդունելի ու ըմբռնելի ըլլայ:
Վերապատուելին իր պատգամի աւարտին շեշտեց հետեւեալ միտքը, թէ՝
հովիւները կատարեալ խաղաղութեամբ եւ արտակարգ ուրախութեամբ
լեցուեցան, որովհետեւ երբ երկինքէն պատգամը ստացան, իրարու հետ
խօսեցան եւ պատգամը գործնականի վերածեցին: Ան կոչ ուղղեց
ներկաներուն,

հովիւներուն

նման,

խաղաղութեան

Իշխանին

ներկայութիւնը տեսնելու, միասին աղօթելու յատկապէս՝ Սուրիական
4

հայրենիքին համար մինչ կ՛ապրի դժուարին օրեր, որ մնայ անսասան,
ապահով, մշտական Աստուծոյ օրհնութեան մէջ:
Աստուծոյ խօսքին պատգամէն ետք Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Եկեղեցիի

կիրակնօրեայ դպրոցի փոքրիկներ իրենց հրեշտակային եւ

քաղցրահունչ ձայներով ներկայացուցին Ս. Ծննդեան յատուկ յայտագիր
մը

երգչախումբով,

Ս.

Գրային

համարներու

ընթերցանութեամբ,

փոխանցելով ներկաներուն Տէր Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ ծնունդի
պատգամը:

Պաշտամունքի
ներկայացուց

ընթացքին
հինգ

Տիկ.

մեներգներ՝

Բալիկ
«Ո՛հ

Ինչ

Գալէմքէրեան
Գիշեր

էր

–Բօբօվա
Հրաշալի»,

«Խաղաղութիւն», «Ծնունդ», «Ողջոյն Ձեզ Ո՛վ Բարեկամներ», «Տինկ Տոնկ
«Ուրախ Կը Հնչեն»

դաշնակի ընկկերակցութեամբ՝ Տիկ. Շողակաթ

Աբարդեան Սելիմեանի:
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Պաշտամունքը
երգեցողութեամբ

վերջ
եւ

գտաւ

Տէրունական

Համայնքապետ՝

Վեր.

աղօթք

«Հայր

Յարութիւն

Մեր»-ի

Սելիմեանի

առաքելական օրհնութեան աղօթքով:
Թող ամենակալն Աստուած օրհնէ մեր ընտանիքները, մեր ժողովուրդը,
մեր եկեղեցները եւ մեր ազգը: Թող մեզի տայ այն ուժը, որ այս ուրախ
առիթով, անվախ եւ վստահութեամբ, մենքզմեզ ողջունենք եւ ըսենք՝
«Ձեզի, մեզի, մեծ աւետիս», եւ այդ աւետիսը, Տէրոջ՝ մեզի տուած
ուրախութիւնը ըլլայ, եւ գերազանցէ մարդուն միտքը եւ երեւակայութեան
սահմանները, ու խաղաղէ մեր սրտերն ու հոգիները:
Սեւան Չիրիշեան
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